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Som led i det store renoveringsprojekt ’Mod nye ti-
der’ er Guldborgsund Forsyning nu klar til at ind-
vi de første nyrenoverede anlæg. Torsdag, den 21.  
oktober indvier vi vores spritnye renseanlæg i Stubbe-
købing, og onsdag, den 10. november kommer turen til  
renseanlægget i Marielyst.

Mod nye tider omfatter i alt renovering af fem ren-
seanlæg, og samlet set er der tale om det største 
anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings historie 
med en total anlægssum på 311 mio. kr. Alle fem  
renoveringsprojekter er gennemført samtidig med, 
at de implicerede renseanlæg har fungeret på daglig 
basis. Og vi er stolte over, at det har kunnet lade sig 
gøre uden mærkbare gener for vores kunder, når det 
gælder den daglige drift.

I forvejen nåede vi allerede 22. september endnu en 
milepæl i forbindelse med renoveringen af Nykø-
bing F Renseanlæg, nemlig 1. delaflevering. Det blev 
fejret med et lille arrangement, hvor vi takkede for  
samarbejdet indtil videre med vores hovedentreprenø-
rer og rådgivere. Den egentlige indvielse finder sted, 
når renoveringen er helt afsluttet i foråret 2022.

Ingen kompromis med vandkvaliteten
Hos Guldborgsund Forsyning er det os magtpåliggen-
de aldrig at gå på kompromis med selv de ypperste 
krav, når det gælder kvaliteten af det drikkevand, vi 
pumper ud til kunderne. Vores holdning til rent og godt 
drikkevand er i fin overensstemmelse med resultatet 

af en ny undersøgelse foretaget af vandbranchens 
organisation DANVA. Denne undersøgelse viser, at 
danskerne generelt ser det at levere drikkevand uden 
sundhedsskadelige stoffer som den vigtigste opgave 
for vandbranchen. 

Guldborgsund Forsynings vandselskab er ISO 22000 
certificeret, hvilket er den samme standard, som an-
dre fødevareproducerende virksomheder er certifice-
ret op imod. Med denne certificering følger krav om 
faste rutiner, dokumentationer samt helt særlige hy-
giejne forholdsregler.

Husk at stemme til forbrugervalget 
Valget foregår elektronisk. Du kan stemme fra man-
dag den 11. oktober kl. 9.00 til fredag den 15. oktober 
kl. 11.00. Læs mere om valget og se kandidaterne på 
vores hjemmeside.

Forsyningen ændrer telefontid
Guldborgsund Forsyning har pr. 1. oktober 2021 æn-
dret telefontider, således at vi fra denne dato holder 
telefonerne åbne mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 
14.00 og fredag fra kl. 9.00 til 12.00. 
Uden for den almindelige telefontid er det altid muligt 
at komme i kontakt med os ved akutte hændelser på 
tlf. 7244 1215.
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